MATEMATIKA
V naslednjih dneh bomo reševali naloge prek e – gradiva na strani Lilibi.
Spletni naslov je https://www.lilibi.si/.
1. URA


Pripravi si papir:
- prepogni ga;
- ob črti prepogiba nariši pol srčka, pol smreke
in pol trikotnika;
- izreži narisano;
- papir razgrni;
- prilepi v zvezek.;
- zapiši naslov SIMETRIJA.
Zraven zapiši: Te slike so SIMETRIČNE, črta pa
se imenuje SIMETRALA.



V hiši poišči simetrične oblike.



Na spletni strani poišči PowerPoint predstavitev z naslovom Simetrija v naravi.
Oglej si ga.



Pojdi na spletno stran https://www.lilibi.si/ / e-delovni zvezek / mat 3. del /
str. 5.
Naloga na modri podlagi: Preberi si, kaj o slikah povesta Lili in Bine.
Trditev, ki jo pove Lili, prepiši v zvezek.
1. SDZ/3 str. 5/ 1: V zvezek zapiši, katere oblike so simetrične.
2. SDZ/3 str.5/2: V zvezek napiši nekaj velikih tiskanih črk, ki so
simetrične.
3. SDZ/3 str.6/3: Izberi si dve obliki in ju poskušaj prerisati v zvezek. Nato
dopolni sliki tako, da bosta simetrični.
4. V zvezek nariši 3 simetrične in 3 nesimetrične like.

2. URA


Poišči datoteko z naslovom MAT SIMETRIJA 3.R. Naloge reši v zvezek. Če imaš
težave z risanjem, prosi starše, da ti pomagajo.



V SDZ 3. del reši naloge na str. 7, in sicer Ponovim 1. in 2.
Pri prvi nalogi število na zgornjem kamnu predstavlja vsoto števil na spodnjih
dveh kamnih.

3. URA


Prepogni list papirja in nato iz prepognjenega papirja izreži poljubno figuro.
Izrezani figuri med seboj primerjaj. Kaj ugotoviš? Ali se prekrivata?
To pomeni, da sta skladni.



Primerjaj velikosti obeh dlani. Kaj ugotoviš?
Da sta skladni.



Primerjaj velikost dlani z enim od staršev.
Dlani se ne prekrivata zato niso skladne.

 V SDZ 3, str. 8 si poglej nalogo na modri podlagi. Preberi besedilo in si ogledajo
slikovni prikaz.
V zvezek napiši naslov SKLADNI LIKI in prepiši, kar piše na rumenem lističu.
1. naloga
Kateri liki so skladni? Poveži. Lahko si pomagaš s prozornim papirjem.
2. naloga
Nariši 3 skladne trikotnike in 2 skladna štirikotnika. Like riši s šablono. Like tudi
pobarvaj.
 V SDZ 3, str. 9 reši naloge:
3. in 4. naloga
Z ravnilom nariši skladna lika in ju pobarvaj.
5. naloga
Skladne like pobarvaj z enako barvo.


Na spletni strani poišči PowerPoint predstavitev z naslovom Skladni liki.
Oglej si jo in opravi še nalogo, ki je napisana na koncu predstavitve.
Prilepi v zvezek.

